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“ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด
ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืดและกว้าง

มีต้นไม้ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง 
พ่อจ๋า... ลูกหิวจะตายและเหนื่อยด้วย 

ดูซิจ๊ะ... เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก 
ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า 

พ่อจ๋า... เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม..?
ลูกเอ๋ย... ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์ และความสบายส�หรับเจ้า

ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยๆ 
จงไปเถิด แม้มันจะเป็นสิ่งบีบคั้นหัวใจเจ้า

พ่อเห็นแล้วว่า หนามต�เนื้ออ่อนๆ ของเจ้า 
เลือดของเจ้า เปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น�้า

น�้าตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว 
เปรียบดังเพชรบนมรกตที่แสดงความงดงามเต็มที่ 

เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า 
เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ให้อดทนและสุขุม 
และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า

ไปเถิด... ถ้าเจ้าต้องการ… เดินตามรอยเท้าพ่อ”

พระราชนิพนธ์ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” 

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 



ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน 
กปร.) ได้จัดท�าหนังสือชุด “เผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ” ในปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 
๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยรวบรวมหนังสือที่ส�านักงาน กปร. จัดพิมพ์แล้วมาด�าเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมสาระ
ส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างของความส�าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการทรงงานสานต่อพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี รวมถงึเรือ่งราวการสนองพระราชด�ารขิองส�านกังาน กปร. ทีก่่อเกดิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
มากมายกว่า ๔,๐๐๐ โครงการทัว่ประเทศ และการน้อมน�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏบัิติใช้ในรปูแบบ
ต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้อง ตามค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งได้ให้ข้อคิดชี้แนะเนื้อหาที่มาจากพระราชด�าริ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
ได้ใช้ในการศึกษาอย่างง่าย ๆ และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็วจากผลส�าเร็จและตัวอย่างที่มี
ให้เห็นเป็นรูปธรรมในทุก ๆ ด้านและทุกมิติ

ดังน้ัน ส�านักงาน กปร. จึงได้จัดท�าหนังสือชุด “เผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ” 
จ�านวน ๔ เล่ม ประกอบไปด้วย 

๑) หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒) เศรษฐกิจพอเพียง
๓) ทรงงานสานต่อสร้างสุขปวงประชา
๔) ๓ ทศวรรษ กปร.

ทรงงานสานตอสรางสุขปวงประชา

คํานํา



ส�าหรับหนังสือชุด เผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ เล่มที่ ๓ “ทรงงานสานต่อสร้างสุข
ปวงประชา” นี ้ได้รวบรวมพระราชด�ารแิละการทรงงานในสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ทีท่รงงานสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินนีาถ 
อันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  ได้แก่ ด้านโภชนาการ
และสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
เป็นต้น  ซ่ึงเป็นการด�าเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  ดังพระราชด�ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีทีพ่ระราชทานแก่ส�านกังานเลขานกุาร กปร. (ส�านกังาน กปร.ขณะนัน้) เมือ่เดือนธนัวาคม 
๒๕๒๘ ความตอนหนึ่งว่า  

“...เพราะตั้งแต่เกิดมาจ�าความได้	ก็เห็นทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	
พระบรมราชนินีาถ	และสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน	ีทรงคดิหาวธิต่ีาง	ๆ 	ทีจ่ะยกฐานะความเปน
อยูข่องคนไทยให้ดขีึน้...เมือ่โตขึน้มา	พอมแีรงท�าอะไรได้กท็�าไปอย่างอตัโนมตั	ิโดยท�าตามพระราชกระแส
หรือท�าตามแนวพระราชด�าริ	 การช่วยเหลือประชาชนเปนหน้าท่ีของสถาบันพระมหากษัตริย์	 ต้องท�า
เปนประจ�าอยู่แล้ว...”  

   สํานักงาน กปร.
   เมษายน ๒๕๕๙





สารบัญ

พระราชประวัติการทรงงานพัฒนา  ๖
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี   

ทรงงานสานต่อสร้างสุขปวงประชา ๑๓

 ๑. ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย  ๓๐ 

 ๒. ด้านการศึกษา    ๔๒ 

  ๓. ด้านการพัฒนาอาชีพ   ๕๒ 
 
  ๔. ด้านสิ่งแวดล้อม   ๖๐ 
 
 ๕. ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย   ๗๒

บทสรุป : ปวงประชาเป�นสุขศานต์ ๘๑



ระราชประวัติการทรงงานพัฒนา
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพ

z6



๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘  -  พระราชสมภพ ณ พระท่ีนัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ มพีระนามเดมิว่า สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ  
     เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ และมีพระนามที่บรรดาข้าราชบริพาร 
     เรียกกันทั่วไปว่า “ทูลกระหม่อมน้อย”
พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๑๐  -  พระชนมายุได้ ๓ พรรษา ทรงเริ่มการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ในบริเวณ 
     พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
    -  ทรงส�าเรจ็ประถมศกึษาตอนปลาย โดยทรงสอบในสนามสอบรวมของกระทรวงศกึษาธกิาร 
     ร่วมกับนักเรียนทั่วประเทศ ทรงสอบได้ที่ ๑ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ทรงได้รับ 
     พระราชทานรางวัลเรียนดีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๕๑๕      -  ขณะทรงศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทรงสอบไล่ได้เป็นที่ ๑ ของประเทศ ในแผนกศิลป์  
     ด้วยคะแนน ๘๙.๓๐%
พ.ศ. ๒๕๑๖    -  ทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ระราชประวัติการทรงงานพัฒนา
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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พ.ศ. ๒๕๒๐      -  ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา 
     ประวัติศาสตร์ ทรงได้รับพระราชทานรางวัลเหรียญทอง ในฐานะท่ีทรงได้ท่ี ๑ ตลอดท้ัง  
     ๔ ปี นบัเป็น “เจ้าฟ้า” พระองค์แรกของประเทศไทยทีท่รงส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาบัณฑติ 
     จากมหาวิทยาลัยในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๒๐      -  ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๒๐ ทรงได้รบัพระอสิรยิศกัดิข์ึน้เป็น  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยะชาติ  
     สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด�ารัสถึงพระปณิธาน ความตอนหนึ่งว่า “...ข้าพเจ้า	
	 	 	 	 	 ขอตั้งความปรารถนาต่อที่ประชุมนี้	 ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับต�าแหน่งและฐานะ	
	 	 	 	 	 โดยเต็มก�าลัง	 สติปัญญา	 และความสามารถ	 เพ่ือให้ส�าเร็จประโยชน์สุขอันไพบูลย	์	
	 	 	 	 	 และความเจริญวัฒนาแก่ประเทศชาติ	และประชาราษฎร์ทั้งมวล...”
พ.ศ. ๒๕๒๑    - ทรงศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมกันทั้ง ๒ หลักสูตร 
พ.ศ. ๒๕๒๓    - ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัแก่นกัเรยีนในชนบท 
     ห่างไกลและในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
    -  มีโครงการตามพระราชด�าริฯ เกิดขึ้นมากมาย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการเกษตร 
     เพื่ออาหารกลางวัน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
พ.ศ. ๒๕๒๙    - ทรงส�าเร็จการศึกษาและรับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
     พัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. ๒๕๓๑     - เริ่มด�าเนินการโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ส่งเสริมให้นักเรียนที่ศึกษา 
     ภาคบังคับแต่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ควบคู่กับโครงการฝึกอาชีพ โดยเน้นที่เหมาะสม 
     กับท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๓    - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีน 
     ให้กับนักเรียนและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งขณะนั้นเกิดการระบาดมากกว่า ๕๐ จังหวัด 
     ทั่วประเทศ
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พ.ศ. ๒๕๓๔    - ทรงเจริญพระชนมายุ ๓ รอบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดต้ังกองทุนพัฒนาเด็ก 
     และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖  -  ทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้ทรงสร้างธนาคารพืชพรรณข้ึนส�าหรับ 
     การเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเป็นเนื้อเยื่อและสนับสนุนงบประมาณ 
     ด�าเนินงานในทุกกิจกรรมของโครงการฯ
พ.ศ. ๒๕๓๗    - เริ่มโครงการปลูกฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปลูก 
     ป่าชายเลนครั้งแรก ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (ค่ายพระรามหก) จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๒    - ทรงจดัตัง้ศนูย์ภฟู้าพฒันา เพือ่ใช้เป็นศนูย์กลางพฒันาประชาชนบนพืน้ทีส่งูแบบครบวงจร  
     ในพื้นที่อ�าเภอบ่อเกลือ และอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๔๕      - ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับนักเรียนจากถ่ินทุรกันดารท่ีอยู ่ ในพื้นท่ีโครงการ 
     ตามพระราชด�าริ ๕๗ จังหวัด จากโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนสังกัด 
     ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน - ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ทรงงานพัฒนาทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
     ท่ีทรงงานสานต่องานพัฒนาในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ  

พระบรมราชินีนาถ รวมถึงโครงการตามพระราชด�าริของพระองค์เอง 
เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนคนไทยให้ดขีึน้ในทกุๆ ด้าน เช่น 
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษา 
การสาธารณสุข การพัฒนาอาชีพ โดยทรงศึกษาวิชาการสาขาใหม่ ๆ 
และน�าเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมสมยัใหม่มาใช้ในการด�าเนนิโครงการฯ  
เพราะงานพฒันาเป็นภารกจิทีไ่ม่หยดุนิง่ เนือ่งจากสิง่แวดล้อมทางสงัคม
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา  ท�าให้นกัพฒันาจะต้องรูจ้กัค้นคว้าหาความรู ้
อยู่เสมอ เพื่อหาแนวทางเทคนิควิธีใหม่ ๆ  ที่จะน�ามาใช้ปรับปรุงวิธีการ
ด�าเนินงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ทรงงานสานต่อ
สร้างสุขปวงประชา

พระปรีชาและพระจริยวัตรอันงดงาม ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ประชาชน
ชาวไทยมาช้านาน ทรงเป็นแบบอย่างดีเยี่ยมในทุกด้าน ทั้งความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน คุณธรรม จริยธรรม พระวิริยอุตสาหะในการทรงงาน 
ตลอดจนพระปณิธานแน่วแน่ในการช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจอัน
หนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ สมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็น “เจ้าฟ้าหญิง
แห่งปวงชนชาวไทย” ผู้เป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งประเทศ

ความเป็น “เจ้าฟ้านักพัฒนา” ได้รับการปลูกฝังจากการ
ทรงด�าเนนิตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ และสมเดจ็พระศรนีครนิทรา
บรมราชชนนี ในการช่วยเหลือพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยทรงถือเป็นหน้าที่ส�าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ท่ีจะต้องบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข 

เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

ทรงงานสานตอ
สรางสุขปวงประชา
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ในการทรงงานเพื่อพัฒนาประเทศ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงยึดแนวทางการทรงงานในพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเป็นหลกั คือ เน้นความเรยีบง่าย และสอดคล้องกบั
สภาพภูมิสังคม จากการที่ได้ติดตามเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร และ
ทรงงานในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ท�าให้ทรงรับทราบถึงสภาพ
ปัญหาอย่างแท้จริง และได้พระราชทานพระราชด�าริในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ซึ่งหากเรื่องใดที่พระองค์ไม่ทรงทราบ ก็จะทรงสอบถามกับผู้
ที่อยู ่ในพ้ืนที่จริง หรือกับนักวิชาการที่มีความช�านาญในเรื่องนั้นๆ 
รวมถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท�าการทดลองในโครงการ
ส่วนพระองค์เพือ่หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลอืให้ราษฎร
มีความเป็นอยู ่ดีขึ้นเฉกเช่นเดียวกับแนวทางการทรงงานพัฒนา
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จากพระราชนิพนธ์เรื่อง “เรียนรู้การทรงงานสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ความตอนหนึ่งว่า

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห ่างไกลและทุร กันดาร จึ ง เสด็จ
พระราชด�าเนินไปในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ
เท่าที่จะท�าได้
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...ข้อส�าคัญ คือ เมื่อเวลาเสด็จออกไปทรงงานพัฒนา พระองค์จะต้องไปทอดพระเนตรให้เห็นพื้นที่
จริงๆ จะต้องทรงรู้เสียก่อนว่า พ้ืนที่น้ันในด้านภูมิศาสตร์และภูมิสังคมเปนอย่างไร โดยตรัสว่า การเสด็จฯ 
ด้วยพระองค์เองนัน้เปนส่ิงท่ีส�าคัญมาก จะได้มีความรู้สกึต่อ
พื้นที่นั้น และพระราชทานความช่วยเหลือได้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน รวมท้ังช่วยให้พระองค์ทรงทราบ
สภาพพื้นที่ของประเทศไทยเปนอย่างดี…

...นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จะทรงสอนผู้ตามเสด็จให้รู้จกัดแูผนที ่และสงัเกตภูมปิระเทศ 
ดูภูเขา ทางน�้า ต้นไม้ ซักถามผู้ที่อยู่ในพื้นที่ให้ทราบข้อมูล
มากทีส่ดุ การพฒันานัน้ไม่ใช่ว่าพระองค์จะเข้าไปในหมูบ้่าน
แล้วโปรดเกล้าฯ ว่าควรท�าอะไร ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ก็ทรงงานในลักษณะเดียวกัน คือ 
จะซักถามข้อมูลจากประชาชนในพ้ืนที่ โดยจะเน้นในการ
พฒันาตัวบุคคล อาท ิการดแูลรกัษาสขุภาพอนามยั และการ
ส่งเสริมอาชีพช่างฝมือ…

...งานหลกัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว คอืพฒันาปัจจยัในการผลติ เพือ่การกนิอยูข่องคนใน
ท้องถิ่น ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด คือการหา “น�้า” ให้เพียงพอแก่การเพาะปลูก โดยทรงเล็งเห็นว่า น�้าเปนส่วน
ส�าคัญทีส่ดุของชวีติ และเปนปัจจยัในการผลติพชืผลต่างๆ รวมทัง้ทรงท�าพร้อมกันในทกุด้าน เพือ่ให้ประชาชน
สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด

z16

ชุดเผยแพรองคความรู
ตามแนวพระราชดําริ



...พระองค์มีพระราชด�ารัสอยู่เสมอว่า 
จะต้องให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยด ีจงึทรงช่วย
รักษาพยาบาลอุปการะผู้เจ็บป่วย นอกจากนั้น 
ทรงเหน็ความส�าคญัว่า ต้องช่วยให้ประชาชนได้มี
โอกาสเข้ารบัการศกึษา มคีวามรูอ้ย่างน้อยให้อ่าน
ออกเขียนได้ สามารถอ่านเอกสารของทางราชการ 
และเพื่อให้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ....

...ดังนั้น ตั้งแต่เกิดมาจ�าความได้ 
จึงเห็นทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงคิดหาวิธี
การต่างๆ ที่จะยกฐานะความเปนอยู่ของคนไทย
ให้ดีขึ้น...

…และได้ตามเสด็จ เห็นความทุกข์
ยากล�าบากของพี่น้องเพื่อนร่วมชาติ ก็คิดว่า
ช่วยอะไรได้ควรช่วย ไม่ควรนิ่งดูดาย เห็นจะเปน
เพราะความเคยชิน เม่ือโตข้ึนพอมีแรงท�าอะไรได้
ก็ท�าอย่างอัตโนมัติ และเปนเหตุที่ท�าให้ชอบการ
พฒันาช่วยเหลอืประชาชน รวมทัง้เปนหน้าท่ีของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ต้องท�าประจ�าอยู่แล้ว 
และอีกประการหนึ่ง รู้สึกเสมอว่าการเปนเจ้าฟ้า
นั้น ได้เปรียบผู ้อื่นหลายอย่าง จึงควรน�าข้อ
ได้เปรียบนั้นมาท�าประโยชน์แก่ผู้อื่น...”
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ครัง้ทรงพระเยาว์ ทรงจ�าได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
และสมเด็จพระนางเจ ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงจัด
“ทีมพัฒนา” ออกไปเยี่ยมราษฎร มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มีการไป
ส�ารวจความเป็นอยูข่องราษฎรโดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และ
สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชนินีาถ จะทรงบันทึกเรือ่งโน้นเรือ่งนี้
ทีท่รงนกึขึน้ได้ว่าควรท�าตามข้อสงัเกตในสถานทีเ่สดจ็พระราชด�าเนนิ 
ใน “สมุดทอดพระเนตร” แม้ภายหลังมีข้าราชบริพารรับผิดชอบ
จดไปแต่ละแผนก พระองค์ก็ยังทรงจดของพระองค์เองอยู่ สุดท้าย
ทรงให้บันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ด้วย ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับพระราชภาระในการสาน
ต่องานพฒันาจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนาเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ มาโดยตลอด ในการเสด็จฯ ไปยังพื้นท่ี 
ต่าง ๆ ทรงมีความสนพระราชหฤทัยเรียนรู้ ทรงจดบันทึกมาอย่าง
ต่อเนือ่ง ทรงจดจ�าและสัง่สมประสบการณ์ ท�าให้ทรงมีคลงัข้อมลูมากมาย 
ทรงน�าความรู้ที่ได้จากการเสด็จพระราชด�าเนินไปในพื้นที่ต่าง ๆ มา
ใช้ในการสานต่องานพัฒนาท่ีเข้าถึงแก่นแท้ของความต้องการของ
ประชาชน ทัง้ด้านการศกึษา การพฒันาอาชพี สิง่แวดล้อมและสังคม 
อนัน�าไปสูโ่ครงการตามพระราชด�ารใินสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ
สยามบรมราชกุมารี กว่า ๘๐๐ โครงการ ทั่วประเทศ 
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นอกจากนี้ยังพระราชทานพระราชด�าริไว้ว่า 
“...ข้าพเจ้าได้ยึดหลักการด�าเนินงาน ซึ่ง

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตามเสด็จ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชินีนาถ” ดังนี้

๑. การพึ่งพาตนเอง โดยเน้นให้ทุกคนได้
ช่วยเหลอืตนเองก่อนเป็นอนัดับแรก เช่น การให้เมลด็พนัธุ์
พืชผัก พันธุ์สัตว์ เพื่อผลิตอาหารไว้บริโภคเอง แทนที่
จะให้อาหารโดยตรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไป 
เป็นต้น

๒. การมีส ่วนร่วม เน้นให้ผู ้ที่จะได้รับ
ผลประโยชน์จากการท�าโครงการ ได้มีส่วนในการช่วย
คิดช่วยท�า อาทิ การที่ผู้ปกครองและเด็กต้องร่วมกัน
วางแผนและท�าการผลิตทางการเกษตร จัดเวรในการ
ประกอบอาหารกลางวัน ซึ่งมีผลท�าให้ผู ้ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ได้เรียนรู้และเข้าใจในกิจกรรม
ที่ท�า

๓. การพัฒนาแบบองค ์รวมโดยผ ่าน
กระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาในทุกๆ ด้านไป
พร้อมๆ กนั นอกจากนี ้กลุม่เป้าหมายจะต้องได้รับความรู้
จากกิจกรรมท่ีท�า และสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์
ใช ้ในการด�ารงชีวิตต ่อไป อาทิ โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการ

๑. การพึ่งพาตนเอง

๒. การมีส่วนร่วม

๓. การพัฒนา
แบบองค์รวมโดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้
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๔. การพัฒนาระบบ
ประสานงาน
ความร่วมมือ
จากทุกส่วน

๕. การพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และ

ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

๖. การยึดหลักการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น

ขาดแคลนอาหาร มีการด�าเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้าน
เกษตรกรรมและกลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติจริง ท้ังการ
ปลูกและประกอบอาหาร

๔.  การพัฒนาระบบประสานงานความ
ร่วมมือจากทุกส่วน ในการช่วยเหลือจากภาครัฐบาล
และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ มีการจัดท�า
แผนงานหลักของโครงการทุกๆ ระยะ ๖ ปี เพื่อให้
ทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางท�าให้งานต่างๆ 
มีความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

๕.  การพัฒนาผู ้ปฏิบัติงานให้มีความรู ้
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีการอบรม
การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้
และเป ็นการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นระหว ่าง
ผูป้ฏบิตังิานโครงการเป็นประจ�า รวมทัง้มีการประเมินและ
รายงานผลการด�าเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และสามารถน�า
ไปปรับปรุงการด�าเนินงานได้

๖.  การยึดหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และสอดคล ้องกับวัฒนธรรมประเพณีท ้องถิ่น 
กจิกรรมการพฒันาต่างๆ จะต้องค�านงึถงึผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และน�าภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้

ทรงงานสานตอ
สรางสุขปวงประชา
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...ปญหาการขาดแคลนอาหารของนักเรียนในชนบทห่างไกล 

ซึ่งต้องแก้ไขด้วยโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส�หรับเด็กยากจน 

ในโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือนักเรียนเหล่านั้น

ให้สามารถช่วยตัวเองให้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ...

...การที่นักเรียนปฏิบัติตามโครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน...เป็นการฝกฝนให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติ 

และเรียนรู้วิชาการต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งด้านการเกษตร 

การชลประทาน และโภชนาการ รวมทั้งให้รู้จักพึ่งตนเอง รู้จักท�งาน

ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่ยิ่งในภายภาคหน้า...

ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้นจะมีขอบเขตต่อเนื่องกว้างไกลเพียงใด 

จักได้สามารถวางแผนให้สอดคล้องต้องกันทุกส่วนทุกขั้นตอน 

เพื่อให้เกิดผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

และประชาชนส่วนรวมให้ได้มากที่สุด...

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗
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จากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารของ
นักเรียนในชนบทด้วยโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและฝึกฝนให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ 
ทั้งการเกษตร การชลประทาน และโภชนาการ ให้รู้จักพึ่งตนเอง รู้จักท�างานเป็นหมู่คณะ ดังจะเห็นได้จากโครงการ

ตามพระราชด�าริที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเกือบ ๔๐ ปี ส่งผลให้
นักเรียนท่ีอยู่ห่างไกลได้มีโอกาสได้รับการศึกษา และมีอาหารครบ ๕ 
หมู่บริโภค มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยดีข้ึน ดังท่ีโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนทั่วประเทศที่มีมากกว่า ๘๐๐ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งท�าให้
เด็กและเยาวชนเหล่านั้นมีภาวะโภชนาการท่ีดี มีความรู้ความสามารถ
ที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อไปในข้ันท่ีสูงข้ึน ขณะเดียวกันจะมีความรู้ในการ
ประกอบอาชพี สามารถน�าความรูใ้นการท�าการเกษตรไปสนบัสนนุให้กบั
ครอบครัว อันเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของราษฎรเพิ่มขึ้นด้วย 
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ทรงงานสานตอ
สรางสุขสูปวงประชา
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นอกจากนั้น ยังทรงให้ความส�าคัญต่อการศึกษาท้ังภาค
วิชาการและภาคปฏบิตั ิได้พระราชทานพระราชด�ารใิห้กรมชลประทาน 
จดัท�าหลกัสตูรแบบง่าย ๆ  ให้กบัเยาวชนได้เรยีนรูว้ธิกีารและขัน้ตอนใน
การบริหารจดัการน�า้ การสร้างเขือ่น อ่างเกบ็น�า้ สระน�า้ทีม่กีระบวนการ
และขัน้ตอนต่าง ๆ  มากมาย ทัง้หลกัวชิาการและการบรหิารจดัการทีด่นิ
และประชาชน เพ่ือให้โครงการด�าเนนิการได้ และประสบผลส�าเรจ็สร้าง
ประโยชน์ให้กับประชาชน ให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปในอนาคตอีกด้วย



จากการที่ เสด็จพระราชด�าเนินไปยังพื้นท่ีต ่างๆ ท่ัวประเทศ ท�าให ้ทรงได ้เรียนรู ้
กระบวนการพัฒนาที่น�าไปสู ่ความก้าวหน้าหรือความเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นและน�ามาซึ่งข้อคิด
บางประการคือ การพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน อาจจะก่อปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา เช่น
การเพาะปลูกใช้ปุยและยาฆ่าแมลงที่เป็นพิษ
จ�านวนมากเกินพอดี เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของทั้งคนและสัตว์ในพื้นที่บริเวณนั้น อาจจะ
ท�าให้ดินเสียเพาะปลูกไม่ได้มากเท่าเดิม การ
พัฒนาจึงต้องรักษาสมดุลกับการอนุรักษ์ เช่น 
ในการสร้างเขื่อนกักเก็บน�้าต้องดูว่าจะเสีย
ทรัพยากรอื่นๆ ที่ควรรักษาไว้หรือไม่ อย่างไร 
เป็นต้น

จุดเริ่มต้น “โครงการตามพระ
ราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี” มาจากการที่ได้ทอด
พระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ในโอกาสที่โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ ไปทรงเยีย่มราษฎรในทกุภาคของประเทศไทย สิง่ทีท่รงสงัเกต
เห็นก็คือ ความยากจน เด็ก ๆ เจ็บป่วย ขาดอาหาร ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ

ดังน้ันจึงพระราชทานแนวพระราชด�าริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปด�าเนินงาน โดยการ
ประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชนท่ีมคีวามรูค้วามช�านาญ จดัท�าเป็นโครงการ
ต่าง ๆ ที่น�าแนวพระราชด�าริไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งมีหลักการส�าคัญในสองแนวทาง คือ แนวทางการ
ช่วยเหลอื แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนทกุข์ยากเฉพาะหน้า ทีร่าษฎรก�าลงัประสบอยู ่และแนวทางการ
พฒันาคณุภาพชวีติประชาชน ทีมุ่ง่เสรมิสร้างขดีความสามารถให้เกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาจนสามารถ
พึ่งตนเองได้
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การทรงงานพัฒนาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงปฏิบัติตามแนวทางและสานต่องานพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จนก่อเกดิโครงการพฒันาด้านต่างๆ มากกว่า ๘๐๐ โครงการ ทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศ 
ตามแนวยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน ประกอบด้วย

๕. ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

๑. ด้านโภชนาการ
และสุขภาพอนามัย

๒. ด้านการศึกษา

๓. ด้านการพัฒนาอาชีพ

๔. ด้านสิ่งแวดล้อม
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๑. 

ด้านโภชนาการ
และสุขภาพอนามัย
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... ในบรรดาคนยากจนทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่า

ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เห็นจะเป็นเด็กๆ พวกเด็กนักเรียน

ที่ซูบผอม อาหารการกินไม่สมบูรณ์เช่นนี้จะเอาเรี่ยวแรง

และสมองที่ไหนมาเล่าเรียน  โตขึ้นอาจไม่มีเรี่ยวแรงท�งาน 

ท�มาหากิน ก็ต้องทุกข์ยากยิ่งขึ้น ...

ข้าพเจ้าเริ่มวางแผนงานโภชนาการส�หรับเด็กนักเรียน

ในโรงเรียน  โดยคิดว่าเราควรสอนวิชาการเกษตร  

และให้น�ผลิตผลทางการเกษตรมาปรุงอาหาร  

พร้อมทั้งสอนความรู้เบื้องต้นด้านโภชนาการด้วย ... 

พระราชดํารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๐
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...เด็กมีความส�คัญ ในฐานะเป็นอนาคต 
เป็นความหวังของชาติ แต่ในปจจุบัน ยังมีเด็กไทยอีก

เป็นจ�นวนมากที่ขาดความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและ
สมอง เพราะไม่ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
และถูกส่วน อันเนื่องมาจากฐานะทางครอบครัว 

หรือขาดความรู้เรื่องโภชนาการ ยิ่งยามประเทศชาติ
อยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ ยิ่งน่าเป็นห่วงว่าจ�นวน
เด็กเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้น ในการพัฒนาเด็ก ถ้าไม่สามารถ

พัฒนาปจจัยพื้นฐานในด้านสุขภาพและอนามัยก่อน 
เด็กก็จะไม่มีความพร้อมส�หรับการพัฒนาด้านอื่นๆ 
ไม่อาจนับว่าเป็นอนาคตของชาติได้ การที่จะช่วยให้
เด็กเหล่านี้มีโอกาสในเรื่องการกินดีขึ้นนั้น ต้องอาศัย

ความร่วมมืออย่างจริงจังทุกฝ่าย… 

พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในการประชุมสัมมนา “รวมใจ…ปกปองเด็กไทยยามวิกฤต” กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๒ 
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ทรงเริ่มต้นจากเด็กนักเรียนในพ้ืนที่ทุรกันดารที่มี
ปัญหาขาดสารอาหาร ทรงมองเห็นสาเหตุส�าคัญของปัญหา 
คือ การขาดแคลนอาหาร เพราะครอบครัวไม่สามารถผลิต
อาหารได้เพยีงพอกบัความต้องการ และไม่สามารถเข้าถึงอาหาร
แหล่งอื่นได้ ในปี  ๒๕๒๓ จึงได้พระราชทานพระราชด�าริใน
การแก้ปัญหาการขาดอาหารในเด็กวัยเรียน โดยให้ทดลองท�า 
“โครงการอาหารกลางวันผักสวนครัว” ให้ครูและนักเรียนใน
โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนร่วมกนัท�าการเกษตร เพือ่ผลติ
อาหารส�าหรับน�าไปบริโภค ในระยะแรกโรงเรียนสามารถน�า
ผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบเป็นอาหารกลางวันได้ ๑ มื้อ
ต่อสปัดาห์  ต่อมาเพิม่เป็น ๒ มือ้ต่อสปัดาห์ จนในทีส่ดุสามารถน�า
ผลผลติทางการเกษตรมาประกอบอาหารกลางวนัได้ทกุวนัเรยีน 

แนวทางการแก้ปัญหาดงักล่าว ผลประโยชน์ในระยะ
แรก คือ การมีวัตถุดิบ เช่น ผัก เนื้อสัตว์ ไข่ ผลไม้ส�าหรับน�าไป
ประกอบอาหารกลางวัน แก้ปัญหาการขาดสารอาหารได้ทันที 
ผลประโยชน์ในระยะยาว คอื เดก็จะได้รบัการพฒันาพฤตกิรรม
การกินและภาวะสุขภาพท่ีเหมาะสม และยังมีความรู้ทางการ
เกษตรท่ีสามารถน�าไปขยายผลต่อท่ีบ้านของตนเอง หรือน�า
ไปประกอบอาชีพการเกษตรส�าหรับด�ารงชีวิตต่อไป ส่งผลให้
เกิดความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่นั้น ๆ จะเห็นได้ว่าทรงหา
แนวทางและวธิกีารในการพฒันาทัง้ทีเ่ป็นระยะสัน้และระยะยาว
ตามสภาพปัญหาท่ีแท้จริงได้อย่างตรงตามความต้องการ
ของราษฎร
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...ในระยะแรก เริ่มขึ้นด้วยความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องวิธีการ
ที่จะพัฒนาบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อแรกเริ่มคือประมาณ
พฤษภาคม ๒๕๒๒ ถึง ๒๕๒๓ ประมาณนั้น ได้มีความสนใจในเรื่องนี้ 

แต่ว่ายังไม่ได้มีความรู้ในหลักการและวิธีการที่จะปฏิบัติมากนัก 
จึงหาโอกาสที่จะศึกษา โดยการขออาศัยโรงเรียนในสังกัด

ต�รวจตระเวนชายแดนเป็นแหล่งที่ศึกษา เพราะว่าเห็นว่าโรงเรียน
ในสังกัดต�รวจตระเวนชายแดนนั้น เป็นโรงเรียนในเขตท้องถิ่นที่ห่างไกล

การคมนาคม และมีภาวะที่ยากล�บากต่างๆ ในตอนเริ่มต้นก็มุ่งไป
ในแง่ที่ว่า ท�อย่างไรเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนอย่างนั้น 

จะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมที่จะสร้างเสริมสติปญญา 
เพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง ให้เป็นประโยชน์ต่อภูมิล�เนาและสังคม

สืบต่อไป ในการจัดการก็ได้ทดลองเริ่มด้วยการให้การศึกษา
และช่วยเหลือในทางด้านการเกษตร...

พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑ 
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ภายหลงัจากท่ีได้ทดลองโครงการอาหารกลางวันผกัสวนครวั โรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดน ๓ โรง ที่ทรงท�าโครงการทดลอง คือ โรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านหนองแจง ต�าบลศรมีงคล อ�าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งศาลา ต�าบลป่าหวาย อ�าเภอสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคอกอ้ายเผือก ต�าบล
ไชยราช อ�าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นเวลา ๑ ปี ซึ่งได้
ผลดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายไปสู่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
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ทั่วประเทศในปี ๒๕๒๔ เนื่องจากมีการเลี้ยงสัตว์และปลูกผักสวนครัว
ด้วย จึงเรียกชื่อใหม่ว่า “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” โดยมี
กิจกรรมที่ส�าคัญคือ

๑. พัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร
๒. ผลติอาหารทีม่คุีณค่าทางโภชนาการในโรงเรยีน ท้ังเนือ้สตัว์ 

ปลา ถัว่เมลด็แห้ง พชืผกัและผลไม้ทีห่ลากหลายเหมาะสมกบัท้องถิน่โดย
เฉพาะกล้วยและมะละกอ โดยใช้รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานและ
ชวีวิธี ให้มผีลผลิตทีห่ลากหลายหมนุเวยีนกนัอย่างต่อเนือ่งและสอดคล้อง
กับแผนการประกอบอาหารของโรงเรียน

๓. ส่งเสริมการถนอมอาหารที่มีเหลือใช้ เพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดู
ขาดแคลน

๔. ประกอบอาหารกลางวนัและอาหารเสรมิทีม่คีณุค่า และถกู
สุขลักษณะ

๕. เฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการ รวมท้ังการตรวจ
สุขภาพและปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนและของชุมชน

๖. จัดการเรียนการสอนเรื่องการเกษตรและโภชนาการใน
โรงเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ

หลงัจากน้ัน ได้ทรงขยายงานพัฒนาในด้านอืน่ ๆ  อกีเพือ่พฒันา
คุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นจนเกิดเป็นโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ 
การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก การเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก การควบคุม
โรคขาดสารไอโอดนี การควบคุมโรคหนอนพยาธ ิการควบคมุโรคมาลาเรยี  
การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  เป็นต้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
มีโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ

การปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก

การพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน เป็นต้น

การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

การส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

การควบคุมโรคหนอนพยาธิ

การควบคุมโรคมาลาเรีย

การพัฒนาสุขภาพอนามัย
ลดการขาดสารอาหาร



...เราต้องการช่วยให้นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยบริบูรณ์
แข็งแรง รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและถูกตาม
ส่วนประกอบที่จะบ�รุงร่างกาย...อยากให้เป็นพืชผัก

หรืออุปกรณ์ แล้วให้นักเรียนมาท�การเกษตร ซึ่งเป็นวิธี
ที่อ้อมและยากขึ้นมาอีกทางหนึ่ง อาหารที่จะให้รับประทานนั้น 
เป็นอาหารที่ได้มาจากผลิตผลของนักเรียนผู้รับประทานเอง 

ซึ่งอาจจะได้ผลช้า แต่ก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งจะได้รับอาหาร 
และคิดว่าจะได้รับประโยชน์เป็นผลพลอยได้ที่ส�คัญ คือ 
ความรู้ทางด้านการเกษตรและด้านโภชนาการ ซึ่งจะเป็น

วิชาติดตัวไปจนนักเรียนเหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ 
และได้ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม วิชาการใหม่ๆ 

เหล่านั้น อาจจะน�มาช่วยในการครองชีพได้มากทีเดียว... 

จากหนังสือ พระราชนิพนธ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เกี่ยวกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
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น อ ก จ า ก นี้ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้
พระราชทานความช่วยเหลือให้แก่เด็กและ
เยาวชนโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้า 
หลัก ๖๗ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) โดยมีพระราชด�า ริ ท่ีจะ
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ใน
รูปแบบของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ตามแนวทางในการด�าเนินการของประเทศไทย
มาประยกุต์ใช้ และสนบัสนนุการประกอบอาชพี
เสริม อาทิ อบรมการท�าขนม อบรมช่างไฟฟ้า 
ช่างไม้ เป็นต้น มีคณะท�างานซึ่งส�านักงาน กปร. 
ได้ท�าหน้าที่ในการสนองพระราชด�าริร่วมกับ
หน่วยราชการต่างๆ รวมถึงได้มีการติดตามและ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัย
ให้แก่นักเรียนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งได้จัดให้มี
การฝึกอบรมด้านการเกษตร ด้านการฝึกอาชีพ 
ตลอดจนได้ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน 
และอาคารเรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะและ
เหมาะสมกบัสภาพชวีติความเป็นอยูข่องนักเรยีน 
โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญ ดังนี้
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๑.  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้จัดท�าระบบสาธารณปูโภค
ด้านน�้าอุปโภคบริโภคและก่อสร้างอาคารเรือนนอนสิรินธร ๑ - ๓ และ 
อาคารเรยีนสรินิธร ปรบัปรงุสโมสรโรงครวัและอาคารเรยีนให้เหมาะสม

๒.  โภชนาการและสขุอนามยั มกีารเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ
ของนักเรียน และส่งเสริมเพิ่มความรู้ให้เข้ามาอบรมในประเทศไทย

๓.  แผนงานด้านฝึกอาชีพ ฝ่ายไทยได้ฝึกอบรมการเยบ็ผ้า การ
ถนอมอาหาร งานประดิษฐ์ ฝึกอบรมช่างไม้ ช่างท�าเฟอร์นเิจอร์ ช่างเชือ่ม 
ช่างไฟฟ้า โดยส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๔.  แผนงานด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมให้มี
การเลี้ยงปลาในหนองคู่ เลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงสุกร รวมถึงการจัด
ท�าแปลงการเกษตรและส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์

๕. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
แก่โรงเรียนเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในด้านการจัดการ
เทคโนโลยีและวัฒนธรรมใหม่ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
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๖. กองทุนหมุนเวียน โรงเรียนได้จัดต้ังสหกรณ์โรงเรียน (ร้านกินดื่มของโรงเรียน) เพื่อจ�าหน่ายสินค้า
อุปโภค-บริโภค ของใช้ประจ�าวัน ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนโดยใช้เงินทุนจากการจ�าหน่ายสินค้าในงานเลี้ยงน�้าชา 
ณ สถานเอกอัครราชทูต

ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด ๗๕๐ คน เป็นหญิง ๒๕๓ คน ชาย ๔๙๗ คน มีครูและพนักงาน ๑๑๐ คน นักเรียน
จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล สปป.ลาว จ�านวน ๑๒๐,๐๐๐ กีบต่อคนต่อเดือน ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีนักเรียนจบ
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ จ�านวน ๑๗๙ คน เป็นหญงิ ๕๓ คน ชาย ๑๒๖ คน ร้อยละ ๑๐๐ เข้ารบัการศกึษาต่อทีม่หาวทิยาลยั
แห่งชาติ โรงเรียนต�ารวจและโรงเรียนการอาชีพใน สปป.ลาว ทั้งสิ้น

นับเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน สปป.ลาว และมีเยาวชนต้องการเข้ารับการศึกษากับโรงเรียน
วัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้า (หลัก ๖๗) เป็นจ�านวนมาก ซ่ึงแสดงถึงผลส�าเร็จแห่งการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อย่างแท้จริง
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๒.ด้านการศึกษา
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...การศึกษาเป็นปจจัยหลักในการสร้างและพัฒนาความรู้ 
ความคิด ตลอดจนความประพฤติและคุณงามความดี

ของบุคคล ให้บุคคลด�รงตนอยู่ในสังคม
และในโลกได้อย่างมั่นคงและมีความสงบร่มเย็นได้ 
แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียงใดก็ตาม... 

พระราชดํารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้านการศกึษาทรงมคีวามห่วงใยในความด้อยโอกาสทางการศกึษาของ
ราษฎรทุกหมู่เหล่า ทั้งชนกลุ่มน้อย และประชาคมเมือง ทุกคนควรมีโอกาสได้รับ
การศึกษา ได้รับบริการจากภาครัฐโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ด�ารงชีวิตของประชาชน 
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ชุดเผยแพรองคความรู
ตามแนวพระราชดําริ
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พระราชดํารัสเมื่อวันเสารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๖
จากหนังสือ ประมวลพระราชดํารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พุทธศักราช ๒๕๒๔ - ๒๕๕๓

...โดยที่ถือว่าโรงเรียนนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนแห่งหนึ่ง 
ถ้าเราสามารถท�ให้คนรุ่นใหม่ในสังคม คือ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน 
และพวกผู้ปกครองที่จะมาดู มาช่วย มาเห็น มีความรู้ทางด้านเทคนิค
ทางการเกษตรอย่างใหม่ที่ทางราชการตั้งใจจะส่งเสริม แต่ก็ส่งเสริม

ตั้งแต่ในวัยเด็กนักเรียน เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะ
ได้รับการฝกหัดให้ท�ตามแบบแผนอย่างใหม่ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพ
มากกว่าที่เคยท�มา หรือว่าจะได้มีความคุ้นเคยในการติดต่อ
กับทางราชการ เมื่อมีข้อขัดข้องอะไร จะได้ปรึกษาหารือกันได้
อย่างง่ายขึ้น และผู้ปกครองคนในหมู่บ้านเอง เมื่อมีปญหา
ข้อขัดข้องอะไร ก็จะได้รู้ได้แน่ว่าจะมีที่ที่จะมาหาได้ ได้แก่ 
ที่โรงเรียน ซึ่งครูจะได้เป็นส่วนที่จะช่วยเหลือได้มาก... 
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พระราชด�ารัสข้างต้นสะท้อนให้
เห็นแนวทางในการทรงงานว่าเริ่มต้นจาก
เด็ก เพราะเด็กเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญยิ่งของ
ประเทศในอนาคต ทรงให้ความส�าคญักับการ
พัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีโภชนาการและ
สุขภาพดี มีความรู้ การงานอาชีพ และความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาดูแลทรัพยากรของ 
ส่วนรวม เด็กจึงเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
ทรงใช้โรงเรียนเป็นศูนย์รวม โดยมีครูเป็น
ก�าลังส�าคัญในการถ่ายทอดความรู ้ให้แก่
เยาวชนและเป็นทีร่วมการพฒันาในทกุๆ ด้าน 
เริ่มต้นจะทรงทดลองท�างานเล็กๆ เมื่อส�าเร็จ
จึงค่อยขยายผลส�าเร็จ ในปัจจุบันดังตาราง
แสดงการพัฒนาด้านการศึกษาดังนี้

ปัจจุบันการด�าเนินงานโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการ
ศึกษา มีดังนี้
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๑. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด
กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน จ�านวน ๑๙๖ แห่ง 

๒. โรงเรียนและห้องเรียนสาขา ในสังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน ๒๐๑ แห่ง 

๓. ศนูย์การเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา “แม่ฟ้าหลวง”
และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสุรินทร์ ในสังกัดส�านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จ�านวน ๒๗๙ แห่ง 
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๔. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ�านวน ๑๖ แห่ง 
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๕. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัด
ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ�านวน ๖๙ แห่ง โรงเรียนในสังกัด
ส�านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๒๕ แห่ง 

๖. โรงเรียนและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๓๙ แห่ง 

รวมมีพื้นที่ด�าเนินการทั้งหมด ๘๒๕ แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล
ปีการศึกษา ๒๕๕๗)
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ในด้านการศึกษาทรงสานต่อ
พระราชด�าริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
ในการช่วยเหลือเยาวชนให้ได้รับการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อให้เยาวชน
ได้มคีวามรูท้างวิชาการและมคีวามรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ 
สหกรณ์ การตัดผม ตัดเย็บเสื้อผ้า ทั้งนี้ เมื่อ
ช่วยเหลือ พึ่งพาตนเองได้ เมื่อแข็งแรงพอ
สามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ครอบครัวได้ต่อไป
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ด้านการพัฒนาอาชีพ๓.๓.
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...คนไทยเป็นจ�นวนมากอาศัยอยู่ในชนบท เมื่อมีคนอยู่มาก
ย่อมมีปญหามากเป็นธรรมดา ปญหาชนบทเกี่ยวเนื่องด้วยการ

ด�เนินชีวิตของประชาชนและการท�มาหากิน  ส่วนใหญ่ผู้ที่อยู่ในชนบท
จะประกอบอาชีพขึ้นอยู่กับปจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ที่ดิน น�้า พันธุ์พืช 

แรงงาน ดินฟาอากาศ และตลาด ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดแคลน 
รายได้ก็จะน้อย ผลิตอาหารได้ไม่พอกิน อันเป็นผลให้เกิดปญหาอื่น ๆ 

เช่น สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีเรี่ยวแรงท�งาน 
ไม่มีโอกาสเข้ารับการศึกษา อันจะท�ให้พัฒนาตนเองได้ยาก 

เมื่อหมดหนทางหากิน ผู้ที่อยู่ในชนบทก็มักจะหาทางเข้าสู่เมือง 
และต้องผจญปญหาต่าง ๆ อีก ฉะนั้น การแก้ปญหาชนบท

จึงเป็นการช่วยแก้ไขปญหาทั้งชนบทและปญหาในเมือง...

พระราชดํารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๓๑

ทรงงานสานตอ
สรางสุขปวงประชา
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นอกจากการพระราชทานความช่วยเหลือนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
แล้ว ยังทรงเห็นว่ามีเด็กนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งท่ีไม่สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้ 
จงึทรงช่วยเหลอืโดยมพีระราชด�ารดิ�าเนินโครงการฝึกอาชีพข้ึนในปี ๒๕๓๑ เพือ่ส่งเสรมิ
ให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพเพื่อให้ช่วยเหลือตนเองต่อไป
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี ทรงตระหนกัว่าล�าพงัการพฒันา
เด็กและเยาวชนกลุ่มเดียว ไม่เพียงพอที่จะท�าให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้  จ�าเป็นต้องช่วยเหลือครอบครัวของเด็กและเยาวชนในชุมชนด้วย  
ทั้งในด้านสุขอนามัยและการศึกษา  และให้มีความพร้อมที่จะก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ  โดยการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพในงานอาชีพ  เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชน
เหล่านัน้มีงานท�า มีรายได้ทีจุ่นเจอืครอบครวั สามารถหาอาหารทีม่คุีณค่าได้เพยีงพอต่อการบรโิภค
ของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะลูกหลาน เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยพร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียน  
เป็นคนที่มีคุณภาพของครอบครัวและชุมชนต่อไป

ในปี ๒๕๓๘ จงึได้พระราชทานพระราชด�าริ
ให ้ส ่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
ด ้วยการด�าเนินงาน “การพัฒนากลุ ่มอาชีพ
ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร” โดยมพีระราชประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนในถ่ินทุรกันดารรวมกันเป็นกลุ่ม
อาชีพ ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ ่มข้ึนมา
เพื่อน�าไปจ�าหน่าย ซึ่งจะท�าให้มีรายได้เพิ่มข้ึน
สามารถพึ่งตนเองได้ และยังส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น รวมทั้งยังท�าให้เกิดความร่วมมือ การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เกิดทักษะในการใช้กระบวนการแก้ไข
ปัญหาในการด�าเนินงาน และสามารถสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนได้อีกด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ อาทิ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือ เงินทุนส�าหรับการด�าเนินงาน จัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณ์การผลิตที่จ�าเป็น รวมท้ังช่วยหาตลาดในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตข้ึน 
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ซึ่งพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริฯ จะเป็นพื้นที่ที่อยู่
ตามแนวชายแดน ซ่ึงห่างไกลความเจริญการคมนาคม
ไม่สะดวก และเป็นพื้นที่ที่มีความขาดแคลน ได้แก่
พืน้ทีห่มูบ้่านทีอ่ยู่ในเขตบริการทางการศกึษาของโรงเรยีน 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
ศูนย ์พัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ และพื้นที่ อ่ืนๆ ตาม
พระราชประสงค์ 
ศูนย ์พัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ และพื้นที่ อ่ืนๆ ตาม
พระราชประสงค์ 
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ปัจจุบันมีกลุ ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร 
ทั้งหมด ๑๕๐ กลุ่ม กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และ
มีจ�านวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๓,๙๖๓ คน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่ม
อาชีพที่พระราชทานความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบภัยต่างๆ 
อาทิ  พื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่ประสบภัยสึนามิ  จังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งประสบอุทกภัย เป็นต้น (ข้อมูลปี ๒๕๕๗) โดยมีการพัฒนา
และด�าเนินงานที่ส�าคัญให้แก่สมาชิกในกลุ่มอาชีพในหลายๆ 
ด้าน อาทิ 
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• การส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเสริม 
• การฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น 
• การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพในเรื่องการคิดต้นทุน การท�าบัญชีต่างๆ เพื่อให้

กลุ่มสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง 
• จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตที่จ�าเป็น 
• จัดหาตลาดในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ เช่น ร้านภูฟ้า ร้านในงาน

กาชาด และร้านในตลาดท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพ 
• จัดตั้งกองทุนพระราชทาน เพื่อให้กลุ่มใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตสินค้า

ของกลุ่ม 
• ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน รวมท้ังจัดท�าระบบฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ

ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา ท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพมากมาย ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท�าด้วยมือ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม จึงท�าให้เป็น
ทีน่ยิมทัง้ตลาดในประเทศและนอกประเทศ ปัจจุบนัมผีลติภณัฑ์ในโครงการ จ�านวน ๗ กลุม่ ดงันี้

๑. กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
๒. กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัดเย็บและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า
๓. กลุ่มเครื่องจักสานและแกะสลัก
๔. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
๕. กลุ่มผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม
๖. กลุ่มผลิตภัณฑ์ปักและตกแต่งผ้า
๗. กลุม่ผลติภณัฑ์ผ้าฝ้ายทอมอืย้อมสธีรรมชาตแิละแปรรปูผลติภณัฑ์ผ้า (ผ้าฝ้ายย้อม

สีธรรมชาติทอมือกะเหรี่ยง)
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๔. ด้านสิ่งแวดล้อม
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...สิ่งแวดล้อมเป็นค�ที่มี ความหมายกว้างมาก คือ 
ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

มีความหมายทั้งในด้านที่เป็นรูปธรรม เช่น ดิน น�้า อากาศ สัตว์ พืช 
และเป็นนามธรรม เช่น สภาพความสัมพันธ์อันดี ความเป็นมิตร 

หรือเป็นสิ่งที่ไม่ดี ก็คือการประหัตประหารกัน สิ่งแวดล้อม
ทุกประเภทมีผลต่อการเกื้อกูลกัน...

พระราชดํารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงบรรยายเรื่อง ประสบการณการพัฒนาชนบทที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ทรงงานสานตอ
สรางสุขปวงประชา
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... โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นี้ได้ด�เนินการมาเป็นเวลาถึง ๕ ป 
แล้ว และคิดกันว่าจะท�ต่อในช่วงที่สองอีก ๕ ป และคิดมาใหม่ว่า
ในขั้นที่สองนี้จะท�ในลักษณะไหน ... เคยได้แนะน�โรงเรียนต่างๆ 
ที่ได้ไปเยี่ยม ไม่เฉพาะแต่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการๆ นี้ โรงเรียน

ทั่วๆ ไปด้วยว่าเรื่องของนอกจากพืชพรรณแล้ว สิ่งที่มีในธรรมชาติ 
สิ่งที่หาได้ง่ายๆ นั้นก็อาจจะเป็นอุปกรณ์การสอนในวิชาต่างๆ 

ได้หลายอย่างแม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหาของอื่น
ให้เป็นตัวแบบ หรือในเรื่องภาษาไทยการเรียงความก็อาจจะท�ให้
เรื่องของการเขียนรายงาน ท�ให้หัดเขียนหนังสือ หรืออาจแต่ง

ค�ประพันธ์ในเรื่องของพืชเหล่านี้ หรือเป็นตัวอย่าง
งานศึกษางานวิทยาศาสตร์และวิชาอื่นๆ...

ค�ประพันธ์ในเรื่องของพืชเหล่านี้ หรือเป็นตัวอย่าง
งานศึกษางานวิทยาศาสตร์และวิชาอื่นๆ...

 พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
     พระราชทานในการประชุมประจําปโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

     เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
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นับตัง้แต่ในปี ๒๕๐๓ พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วั ได้มพีระราชด�ารใิห้อนรุกัษ์ต้นยางนา
และทรงให้รวบรวมพืชพันธุ์ไม้ของภาคต่าง ๆ 
ทั่วประเทศปลูกไว้ในสวนจิตรลดา โครงการ
อนรัุกษ์พันธุกรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี จึงเกิดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน
ในปี ๒๕๓๖ โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่สร้างความเข้าใจ 
และท�าให้ตระหนักถึงความส�าคัญของพันธุกรรม
พืชต่างๆ ทีม่อียูใ่นประเทศไทย ก่อให้เกดิกจิกรรม
เพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่น�าผลประโยชน์
มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดท�า
ระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลาย สามารถ
สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ือง
มาจากพระราชด�าริ  มีรูปแบบกิจกรรมต่างๆ 
ประกอบด้วย กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่
ป่าธรรมชาติ  การส�ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มี
แนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ ์อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลง
ของสภาพแวดล้อม  การน�าพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะ
ปลูก และรักษาในพ้ืนที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ 
และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช โครงการศึกษาประเมิน
พันธุกรรมพืชในด้านต่างๆ ให้ทราบองค์ประกอบ 
คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์พืชพรรณ  การจัด
ท�าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ การ
วางแผนและพัฒนาพันธกุรรมพชืระยะยาว ๓๐ - ๕๐ ปี
รวมถึงกิจกรรมการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์
พนัธกุรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ   ได้แก่ เยาวชน 
บคุคลทัว่ไป ให้มคีวามเข้าใจ ตระหนักในความส�าคัญ
เกดิความปีติ และส�านกึทีจ่ะร่วมมอืร่วมใจกันอนุรกัษ์ 
พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรง
คุณค่าประจ�าชาติสืบไป ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่
มีถ่ินก�าเนิดในประเทศไทยสามารถน�ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ทีเ่กีย่วกับ “ปัจจัยสี”่ อนัเป็นพืน้ฐานหลกั
ในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ 
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ทรงงานสานตอ
สรางสุขปวงประชา
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นอกจากนี้ ยังมีพระราชด�าริให้น�าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ ปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าของพันธุ ์พืชด้วยการน�าต้นไม้มาเป็น
สือ่การเรยีนการสอน โดยทรงแนะน�าว่าการน�าต้นไม้มาปลกูเพิม่เตมิให้เดก็
รู้จักต้องไม่มีพืชเสพติด และควรน�าตัวอย่าง ดิน หิน แร่ มาแสดงในห้อง
พพิธิภณัฑ์ด้วย อกีทัง้การสอนควรให้เด็กหดัเขยีนต�าราจากสิง่ทีเ่รยีนรูจ้าก 
“สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” มีสมาชิก (ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ - พฤษภาคม 
๒๕๕๐) จ�านวน ๘๖๐ แห่ง มีโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร
แห่งความมุ่งมั่น จ�านวน ๒๒ โรงเรียน และโรงเรียนท่ีได้รับป้ายสนอง
พระราชด�าริสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ�านวน ๙๒ โรงเรียน และ “งาน
พพิธิภณัฑ์พืช”  เช่น พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา, งานพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติ
วิทยาเกาะและทะเลไทย และการฝึกเรียนรู้ทรัพยากรทะเล  เป็นต้น เพื่อ
เป็นสื่อในการสร้างจิตส�านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น
ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อ
ให้เกิดส�านึกในการอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป
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พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
     เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๘

...งานที่เรียกว่าอนุรักษ์ธรรมชาตินั้น ก็ท�ให้นักเรียนมีโอกาส
ได้ศึกษารู้ถึงสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติว่า จะมีประโยชน์อย่างไร
กับเราและในเรื่องของสภาพแวดล้อมนั้น จะเห็นได้ว่าปจจุบันนี้

มีความเดือดร้อนต่างๆ มากขึ้น เช่น อาจจะน�้าท่วมหรือว่าน�้าแล้ง
กะทันหันนั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าในเรื่องของพืชธรรมชาติ
ป่าไม้หรือดินถูกท�ลายไป เพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาให้ดีถึงเรื่อง

พวกนี้หาวิธีแก้ไข ก็จะสามารถท�ให้ต่อไปเราได้รักษา
สมบัติของตนเองเอาไว้ได้…

ทรงงานสานตอ
สรางสุขปวงประชา
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จากความสนพระราชหฤทัยในเร่ืองของสิ่งแวดล้อมและจากการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด�าเนินไปที่ค่ายพระราม ๖ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ และได้
มพีระราชด�ารสัถาม นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ เลขาธกิาร กปร. ในขณะนัน้ ความวา่ “บรเิวณนัน้มป่ีาชายเลนมากไหม” 
และทรงได้รับทราบข้อมูลของพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเคยมีต้นโกงกางอยู่  ๒ ต้น มีต้นแสมอยู่ ๑ ต้น แสดงให้เห็นว่า
ในอดีตที่บริเวณคลองบางกราน้อย และบางกราใหญ่ เคยเป็นป่าชายเลน จึงมีพระราชด�าริ “ให้ท�าการฟื้นฟู
ป่าชายเลนบริเวณนั้น” โดยพระองค์ทรงปลูกโกงกางใบใหญ่จ�านวน ๒๐๒ ต้น 
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ปัจจุบันสภาพป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน ซ่ึงพบได้จากสัตว์ท่ีเข้ามาอาศัย และ
แพร่ขยายพนัธุ ์รวมถงึนกนานาชนดิเข้ามาอาศัยอยูม่ากข้ึนกว่า ๑๐๐ ชนิด จนกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงนิเวศวิทยาและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มีชื่อว่า “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร” ต่อมา
ในปี ๒๕๓๘ จึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินงาน “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน”
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงร่วมปลูกป่าชายเลน
ด้วยพระองค์เองเมือ่ปี ๒๕๔๐ ในโอกาสทีท่รงเป็นประธานเปดการสมัมนาระบบนิเวศป่าชายเลนครัง้ที ่๑๐ 
ทรงมุ่งปลูกจิตส�านึกให้เกิดแก่ชุมชนด้วยการลงมือปฏิบัติจริงให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ทรงงานสานตอ
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“โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” อ�าเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นอีกโครงการฯ ที่ทรงสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกี่ยวกับการบ�าบัดน�้าเสียโดยวิธีธรรมชาติ ทรงให้การสนับสนุนการด�าเนินงานโดยใช้หลักการทางนิเวศพัฒนา
มาควบคุมการผลิต วางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการก�าจัดของเสีย/มลพิษ  ซึ่งมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้น
หาประสทิธิภาพการบ�าบดัน�า้เสยีและการก�าจัดขยะด้วยการสร้างกลไกเทคโนโลยอีย่างง่าย ธรรมชาตช่ิวยธรรมชาติ 
การจดัหาทรพัยากรธรรมชาติเพือ่เอาสิง่ทีม่อียูแ่ล้วในธรรมชาตมิาใช้ปรบัสมดลุให้เหมาะสม และศกึษาแนวทางการ
จัดการแก้ไขปัญหาของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง

ปัจจุบนัโครงการศึกษาวจัิยและพฒันาสิง่แวดล้อมแหลมผกัเบ้ียฯ ประสบผลส�าเรจ็เป็นต้นแบบการบ�าบัด
น�้าเสียโดยธรรมชาติที่ครบวงจรสามารถขยายผลการพัฒนาไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า ๓๐ แห่ง นอกจาก
นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงงานสานต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ
ทดลองและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรกรรม โดยได้พระราชทานพระราชด�าริให้ศูนย์จักรพันธุ์เพ็ญศิริจักรพันธุ์ 
ตรวจสอบชื่อ จันกะผัก ท�าการศึกษาวิจัยผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอย่างดีมีคุณภาพไว้เพื่อสนับสนุนให้แก่ราษฎร รวมทั้ง
ได้พระราชทานพระราชด�าริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้ง ๖ แห่ง ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไว้
เพื่อช่วยเหลือราษฎรในยามขาดแคลนและประสบภัยพิบัติอีกด้วย

นอกจากนี ้ยงัทรงห่วงใยในทรพัยากรธรรมชาตท่ีินบัวนัจะหมดลงโดยเฉพาะ “ป่าไม้” จึงได้พระราชทาน
พระราชด�าริให้หน่วยงานต่าง ๆ  ด�าเนนิ “การปลกูป่า ๕ ระดบั” ซึง่เป็นการจดัการปลกูพชืแบบผสมผสานให้มีความ
หลากหลายทั้งชนิดพรรณพืชและระดับความสูงต�่าแบ่งออกเป็น ๕ ระดับความสูง  คือ  ๑) พืชมีหัวใต้ดิน ๒) พืชไม้
เลือ้ย ๓) พชืไม้พันธ์ุเต้ีย/ไม้พุ่ม ๔) ไม้ยนืต้นระดับกลาง และ ๕) ไม้ยนืต้นทรงสงู โดยปลกูในพืน้ทีเ่ดยีวกนัให้เกดิระบบ
นิเวศคล้ายป่าธรรมชาติที่มีการเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยกันและกันของพืชและเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย๕.
z72



ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรง
สนพระทัยด้านศิลปวัฒนธรรมมา
ต้ังแต่ยงัทรงพระเยาว์ โดยเฉพาะทาง
ด้านดนตรีไทย ทรงสนับสนุนในการ
อนรัุกษ์ สบืทอด เผยแพร่ความรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องมาตลอด ทรงเป็นแบบอย่าง
ในการเสด็จฯ ไปทรงเคร่ืองดนตรีไทย
ร ่วมกับประชาชนทั้ งในและต ่าง
ประเทศ นอกจากนี้ ยังทรงอนุรักษ์
ดนตรีไทยโดยการช�าระโน้ตเพลง 
บันทึกเพลงเก่า และเผยแพร่งาน
เหล่าน้ันอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม
ให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดการ
เผยแพร่งานทางด้านดนตรีไทย 
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นอกจากนี้ ยังทรงอนุรักษ์และสืบทอดงานศิลปวัฒนธรรมด้านอื่นๆ อีกหลากหลายสาขาอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น ด้านการช่างไทย นาฏศิลป์ไทย งานพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ภาษา
และวรรณกรรมไทย และด้วยพระอัจฉริยภาพทางอักษรศาสตร์ จึงมีพระราชนิพนธ์วรรณกรรมท้ังสารคดี
และบันเทิงคดีที่ทรงคุณค่าด้านวรรณศิลป์ รวมถึงยังทรงโปรดฯ ให้จัดการแสดงโขนแบบกลางแปลงข้ึน 
ณ อทุยานพระบรมราชานสุรณ์ พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั และโขนหน้าจอแบบโบราณทีห่าชม
ได้ยาก ณ สังคีตศาลา กรมศิลปากร  ตลอดจนเรื่องอาหารไทย และวิถีชีวิตไทยในด้านอื่นๆ เช่น ด้านสุขภาพ
อนามยั ด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเด็กพกิารและด้อยโอกาส ฯลฯ การพระราชทานพระราชูปถัมภ์แก่เหล่าศิลปน
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น้อยใหญ่มากมาย ท้ังศิลปนแห่งชาติ ศิลปนพ้ืนบ้าน ศิลปนเพลงลูกทุ่ง เช่น เสด็จฯ ไปเป็นประธานในงาน
ด้านวฒันธรรม เสดจ็ฯ ไปเยีย่มเยยีนศลิปนทีเ่จบ็ป่วยหรอืพระราชทานของเยีย่ม พระราชทานรางวลัแก่ศิลปน 
เป็นต้น ซึง่พระมหากรณุาธคิณุดังกล่าวล้วนสร้างขวญัก�าลงัใจ และก่อให้เกดิการตืน่ตวัในวงการศลิปวฒันธรรม
อย่างกว้างขวาง ทรงเป็นปราชญ์ทางภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและพิพิธภัณฑวิทยา ที่ส�าคัญ
ยิ่งคือได้พระราชทานพระราชด�าริเก่ียวกับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม ท้ังในด้านการอนุรักษ์ พัฒนา 
การปลูกฝังเผยแพร่ การถ่ายทอดสืบสาน และการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบอีกด้วย

ทรงงานสานตอ
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พระราชกรณียกจิอนัทรงคณุค่าทีท่รงปฏบิติัมาอย่างต่อเนือ่งนีจ้งึทรงได้รบัการทลูเกล้าฯ 
ถวายพระสมญัญาว่า “เอกอคัรราชปูถมัภกมรดกวฒันธรรมไทย” เมือ่ปี ๒๕๓๑ และ “วศิิษฏศลิปิน” 
เมือ่วนัที ่๒๔ กมุภาพันธ์ ๒๕๔๖ จากคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิเพือ่เฉลมิพระเกยีรตทิีท่รงมี
พระปรีชาสามารถในศลิปะหลายสาขา และคณะรฐัมนตร ีซ่ึงม ีพลเอก เปรม  ตณิสลูานนท์ ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  มีมติให้วันที่ ๒ เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็น 
“วันอนุรักษ์มรดกของชาติ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้าน
การอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก
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โครงการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วยโครงการฯ ต่างๆ อาทิ
๑. พพิธิภณัฑ์วดัพระศรรีตันศาสดารามทรงเป็นประธานคณะกรรมการอ�านวยการบรูณปฏสิงัขรณ์

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ปลายปี  ๒๕๒๓
๒. อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๓. พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
๔. โรงเรียนผู้ใหญ่พระต�าหนักสวนกุหลาบ วิทยาลัยในวัง (หญิง)
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๕. โรงเรียนผู้ใหญ่พระต�าหนักสวนกุหลาบ 
วิทยาลัยในวัง (ชาย)

๖. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
๗. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนา

ภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
๘. ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุ โบสถ

วัดท่าสุทธาวาส จังหวัดอ่างทอง
๙. ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัด

อัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ในด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะภาษาและวัฒนธรรมไทย
ซึ่งเป็นมรดกอันล�้าค่าของชาติไทยให้ด�ารงคงอยู ่คู ่
ผืนแผ่นดินไทยสืบไป
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีทรงสานต่อพระราชปณธิาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการ
พัฒนาด้านต่างๆ และโครงการที่ เกิดจาก
พระองค์เองมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริแล้วกว่า ๕๒๘ 
โครงการ (กันยายน ๒๕๕๗) ในภูมิภาคต่างๆ 
ของประเทศ โดยจะเสด็จพระราชด�าเนินทอด
พระเนตรพื้นที่ต่างๆ ด้วยพระองค์เอง เมื่อมี
พระราชด�าริในการพัฒนาแล้วจะทรงติดตาม 
และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะ
ทรงติดตามพระราชกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการพัฒนาเพ่ือ
สงเคราะห์พสกนกิรในโครงการส่วนพระองค์เอง 
อันเป็นการทรงงานที่ล้วนแล้วแต่มุ่งประโยชน์
เพ่ือความอยู ่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทย
ทั้งสิ้น

บทสรุป : ปวงประชาเปนสุขศานต

ทรงงานสานตอ
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เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรทั่วประเทศมาโดยตลอดว่า ทรงสนพระทัยและทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจหลากหลาย มีขอบข่ายพัฒนาครบทุกด้าน นับตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ยากไร้ให้มีการส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ และการมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง 
มีภาวะโภชนาการที่ดีพร้อมที่จะเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศ การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรงน�าเทคโนโลยีอย่างง่ายด้วยธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติจากแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้
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ในการด�าเนินโครงการฯ และ
ยงัทรงอนรุกัษ์ศิลปวฒันธรรม
ไทยทุกแขนง ภูมิป ัญญา
ท้องถิ่น ให้คงคุณค่าและยัง
สืบสานต่อ อีกทั้งยังทรงริเริ่ม
โครงการต่างๆ อย่างเป็น
รูปธรรม และทรงดูแลติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดจนได้รบัการยกย่องจากหลายองค์การ
ระดบันานาชาตใิห้ทรงเป็นผูน้�าผูรู้จ้รงิจากการปฏบิตัใินการพฒันาการศกึษาให้ถ้วนทัว่แก่ทกุ
กลุม่ชนในฐิน่ทุรกนัดารและผูด้้อยโอกาส สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์การยเูนสโกทีร่ณรงค์
เรื่องการศึกษาเพื่อทุกคน

ทรงงานสานตอ
สรางสุขปวงประชา
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จ
เจ้าฟ้าทีท่รงงานหนกั แม้จะต้องตรากตร�า
พระวรกายเพียงใด ก็ไม่เคยปรากฏ
เลยสักคร้ังที่จะแลเห็นความท้อแท้
จากพระองค์ จึงทรงได้รับการยกย่อง
จากนานาชาติ ตลอดจนประชาชน
คนไทยโดยทั่วไปว่า ทรงเป็นเจ้าฟ้า
นักพัฒนาและทรงสานต่องานพัฒนา
จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินนีาถ 
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ให้บังเกิดความยั่งยืนสืบไป อัน
สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ 
และพระอัจฉริยภาพในการประกอบ
พระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชนและ
ประเทศชาติ 

ทรงเป็นที่รักและสถิตเป็น
มิ่งขวัญอยู่ในหัวใจของไทยทั้งปวง

...สิ่งที่ฉันท�เพื่อตนเองมีอยู่ ๒ อย่างคือ 
กินกับเรียนหนังสือ นอกนั้นท�เพื่อผู้อื่นหมดเลย...

พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ชุดเผยแพรองคความรู
ตามแนวพระราชดําริ
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